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ความเช่ือม่ันฯ SME ปัจจุบัน เพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง มาจากก าลังซ้ือในภาคการค้า และ
บริการ โดยเฉพาะสาขาการท่องเท่ียว และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง เพราะมีจ านวน
นักท่องเท่ียวท้ังคนไทยและต่างประเทศเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง  และมีการจัดงานอีเว้นท์ 
และงานประเพณใีนแต่ละพ้ืนท่ีได้อย่างปกติ ประกอบกับโครงการคนละครึง่มี
ส่วนเพ่ิมการจับจ่ายใช้สอย และยอดขายธุรกิจโดยเฉพาะรายย่อย

แนวโน้มดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพ่ิมข้ึน เนื่องจากผู้ประกอบการมี
มุมมองเชิงบวกตอ่สถานการณ์การฟื้ นตัวของภาวะเศรษฐกิจในปัจจบัุน และคาดการณ์
ยอดขายและการใช้บริการจะสูงในช่วงปลายปี ประกอบกับความกังวลต่อต้นทุนมีแนวโน้มที่ดี
ข้ึน
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จากสัดส่วนการตอบการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ ดัชนีปัจจุบัน SME พบว่าการตอบในเดือนกันยายนทีเ่พ่ิมข้ึน มาจากองค์ประกอบด้าน

ค าส่ังซ้ือ ปริมาณการผลิต/การค้า/การบริการ ต้นทุนรวม และก าไร เป็นส าคัญ เนื่องจากการขยายตัวของนกัทอ่งเที่ยวทัง้ในและ

ต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง และมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย “โครงการคนละคร่ึง เฟส 5” ส่งผลดีต่อก าลังซ้ือเพ่ิมข้ึน
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จากสัดส่วนการตอบการเปลี่ยนแปลงองคป์ระกอบ ดัชนีคาดการณ์ SME พบว่าการตอบคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหนา้ (เดือนธันวาคม 2565) ที่

เพ่ิมขึ้น มาจากองค์ประกอบด้านค าส่ังซ้ือ และก าไร เป็นส าคัญ เนื่องจากผู้ประกอบการมีมมุมองเชงิบวกต่อสถานการณก์ารฟื้ นตัวของภาวะเศรษฐกิจใน

ปัจจุบัน และคาดการณ์ยอดขายและการใชบ้ริการจะสูงในชว่งปลายปี
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ปรับเพ่ิมข้ึน และอยู่สูงกว่าระดับค่าฐาน 
จากนักท่องเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศ 
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง รวมถงึมกีาร
กิจกรรมงานอเีว้นท์ งานเทศกาล 
ประเพณีในพ้ืนที่ได้เป็นปกติ ส่งผลดีต่อ
ภาคการค้าและบริการ โดยเฉพาะ
ร้านอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค โรงแรมที่
พัก รวมไปถึงร้านนวด สปา 

ปรับเพ่ิมข้ึน แต่อยู่ต ่ากว่าค่าฐาน
เล็กน้อย ในภาคตะวันออก เพ่ิมข้ึนจาก
ก าลังซ้ือของนักท่องเท่ียวในประเทศ 
และนักลงทุนจากต่างชาติท่ีเร่ิมทยอย
เข้ามาในพ้ืนท่ีมากข้ึน ส่งผลดีต่อ
ภาพรวมธุรกิจในพ้ืนท่ี ยกเว้น โรงแรม/
ท่ีพัก เน่ืองจากไม่มีวันหยุดยาว ส่วน
ใหญ่นักท่องเท่ียวเดินทางมาจาก
กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงจึง
สามารถเดินทางแบบไปเช้า-เย็นกลับได้ 
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ปรับเพ่ิมข้ึน และอยู่สูงกว่าค่าฐาน จาก
ค าสั่งซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึน มาจากภาคธุรกิจการ
ท่องเท่ียว และเกี่ยวเน่ือง และการค้า 
และมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย 
“โครงการคนละครึ่ง เฟส 5” และมี
ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภค และ
ผลผลิตทางการเกษตรมากข้ึน  

ปรับลดลง และอยู่ต ่ากว่าค่าฐาน 
จากความความต้องการสินค้าที่
ชะลอตัว และต้นทุนค่าสินค้า/
วัตถุดิบ ได้แก่ ไม้แผ่น ไม้แปรรูป 
รวมไปถึงผ้าฝ้าย ผ้าพ้ืนเมือง ที่
ยังอยู่ในระดับสูง 

ปรับลดลง แต่อยู่สูงกว่าค่าฐาน จาก
ปจัจัยค าสั่งซื้อ ปริมาณการผลิต รวมไป
ถึงก าไร ที่ลดลง โดยเฉพาะอัญมณี 
เนื่องจากผู้บริโภคชะลอในการใช้จ่าย  
รวมไปถึงหมวดผลิตอาหาร ได้แก่ ขนม
เบรค เบเกอรี่ต่างๆ ที่ยอดขายลดลง  
ส่วนหนึ่งมาจากสิ้นปงีบประมาณของ
ภาครัฐ

ปรับเพ่ิมข้ึน แต่อยู่ต ่ากว่าค่าฐาน ธุรกิจก่อสร้างยัง
ขยายตัว แต่เป็นงานปรับปรุง และซ่อมแซ่มที่อยู่
อาศัย และธุรกิจขนาดรายย่อย ข้ึน ส่วนต้นทุนการ
ผลิตพลาสติก และผลิตภัณฑ์โลหะปรับตัวสูงข้ึน
หลายรายการ โดยเฉพาะเม็ดพลาสติก 
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ภาคการผลิต ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า จากก าลังซื้อท่ีชะตัวลง และราคา
วัตถุดิบท่ีอยู่ในระดับสงู โดยเฉพาะภาคการผลิตอาหาร กลุ่มเบเกอร่ี ขนมเบรคงาน
อบรม/สัมมนา 

ภาคการค้า ปรับตัวลดลง จากก าลงัซื้อของผู้บริโภค แม้ราคาค่าน ้ามันเช้ือเพลิง
ปรับราคาลดลง แต่ราคาของสินค้าอุปโภคบริโภคยังคงมีราคาท่ีสูง ส่งผลต่อการ
ตัดสินในการเลือกซื้อของผู้บริโภค และท่ีเลือกใช้จ่ายในสินค้าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน

ภาคบริการค่อนข้างทรงตัว แต่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมากในธุรกิจการท่องเท่ียว และ
ธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ือง จากมาตรการกระตุ้นการท่องเท่ียว และมีนักท่องเท่ียวต่างชาติ
กลุ่มใหม่ ได้แก่ อินเดีย และดูไบ ท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียว โดยเฉพาะในภาคใต้  
ส่งผลดีต่อธุรกิจบริการ โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และรถรับเหมา

ภาคการเกษตร ปรับตัวลดลง จากปัญหาด้านราคาต้นทุนการเกษตรท่ีอยู่ในระดับสูง 
โดยเฉพาะ ปุ๋ย เมล็ดพันธ์ุ และยาฆ่าแมลง ประกอบกับในบางพ้ืนท่ีได้รับผลกระทบจาก
พายุฝน ท าให้ผลผลิตเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะผักประเภทผักหัว เช่น หัวหอม หอม
แขก หอมแดง เป็นต้น ส่งผลต่อรายได้ของภาคการเกษตร

จากความต้องการขยายตัว  โดยเฉพาะภาคการผลิตอาหาร กลุ่มเบเกอร่ี ขนมเบรค 
ที่กลับมาฟื้ นตัว จากการจัดกิจกรรมงานอบรม/สัมมนา ท่ีมีมากขึ้น  อย่างไรก็ตาม
ปัจจัยด้านต้นทุนยังเป็นปัญหาในการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการผลิตอาหาร การ
ผลิตเสื้อผ้าและสิ่งทอ  ไม้และเฟอร์เจอร์

ภาคการท่องเท่ียวได้รับผลดีท้ังจากก าลังซ้ือในประเทศ และต่างประเทศ ประกอบกับจัดงานอบรม/
สัมมนาของภาครัฐและอีเว้นท์ของหน่วยงานเอกชน ส่งผลดีต่อธุรกิจรับจัดทัวร์  รถรับเหมา-น า
เท่ียว รวมไปถึงงานรับเหมาก่อสร้างท่ีภาคธุรกิจเริ่มซ่อมแซมและรีโนเวท เพ่ือเตรียมรับลูกค้า
ในช่วงเทศกาลท่องเท่ียว 

ก าลังซ้ือในประเทศปรับตัวดีขึ้น มาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีอย่างต่อเน่ืองท่ีช่วยกระตุ้น
ผู้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ประกอบกับการยกเลิกระบบ Thailand Pass ชาวต่างชาติ
(ต้ังแต่วันท่ี 1 ก.ค. 2565)  ส่งผลท าให้นักท่องเท่ียวประเทศเพ่ือนบ้านเดินทางเข้ามาท่องเท่ียว
และจับจ่ายใช้สอยในประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะมาเลเซีย และสิงคโปร์ 

ภาคการเกษตร ปรบัตวัดขีึน้ จากความตอ้งการสนิคา้ทางการเกษตรทีม่มีากขึน้ โดยกลุ่ม
ผูป้ระกอบการสว่นใหญ่คาดว่ายอดขายจะเพิม่ขึน้ช่วงสิน้ปี ท าใหม้กีารสตอ็คสนิคา้เพิม่มากขึน้
เช่น กลา้ไม้ เมลด็พนัธ์ุ ุ ตน้ไมป้ระดบั ปุ๋ ย เป็นตน้ ในสว่นตน้ทุนค่าวตัถุดบิอาหารสตัวย์งัอยู่ใน
ระดบัทีส่งู สง่ผลใหร้าคาสนิคา้ยงัมทีศิทางเพิม่ขึน้ต่อเน่ือง โดยเฉพาะหมู ไก่ และไขไ่ก่

จากก าลังซื้อและการผลิตขยายตัว  โดยเฉพาะภาคการผลิตอาหาร กลุ่มเบเกอร่ี 
ขนมเบรค ท่ีกลับมาฟื้ นตัว จากการจัดกิจกรรมงานอบรม/สัมมนา ท่ีมีมากขึ้น  
อย่างไรก็ตามปัจจัยด้านต้นทุนยังเป็นปัญหาในการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการผลิต
อาหาร การผลิตเสื้อผ้าและสิ่งทอ  ไม้และเฟอร์เจอร์

ภาคการผลิตชะลอตัว โดยเฉพาะยารักษาโรค 
และอัญมณี เน่ืองจากผู้บริโภคลดการกักตุน
ยา และชะลอในการใช้จ่ายในสินค้าฟุม่เฟอืย 
อีกท้ังต้นทุนค่าสินค้า/วัตถุดิบ ได้แก่ ไม้แผ่น 
ไม้แปรรูป รวมไปถึงผ้าฝ้าย ผ้าพ้ืนเมือง ท่ียัง
อยู่ในระดับสูง 

ก าลังซ้ือขยายตัวต่อเนื่อง จากนักท่องเที่ยวทีเ่ดินเข้ามา
ในพ้ืนที่มากข้ึน โดยเฉพาะกรุงเทพฯ และภาคใต้  ส่งผล
ให้ธุรกิจบริเวณใกล้ด่านชายแดน และสถานที่ท่องเทีย่ว
ส าคัญขยายตัวมากข้ึน ประกอบกับมาตรการกระตุ้นการ
จับจ่ายในประเทศ “โครงการคนละคร่ึง เฟส 5”  กระตุ้น
ให้มีความต้องการในหมวดสินคา้อปุโภคบริโภค และ
การค้าปลีกมากข้ึน

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการทอ่งเทีย่วในแต่ละพ้ืนที ่ส่งผลดีต่อ
ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะร้านอาหาร ร้านนวด สปา โรงแรม ที่พัก 
อีกทั้งหลายประเทศประกาศเปิดประเทศ ส่งผลดีต่อบริษัทจัด
ทัวร์ ที่ท าให้มียอดจองเดินทางไปต่างประเทศมากขึน้ ภาคการ
ก่อสร้างยังขยายตัวต่อเนื่อง จากงานปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่
อาศัย ประกอบกับต้นทุนที่ปรับตัวดีขึน้ ส่งผลดีต่อรายได้ของ
ธุรกิจ

ธุรกิจเกษตรขยายตัว จากความต้องการที่มีมากเพราะ
ผลผลิตไม่เพียงพอในตลาด ท าให้ขายได้ราคา โดยเฉพาะ
ผักกาด ผักชี หอมแดง หอมแขก เปน็ต้น ส่งผลดีต่อ
รายได้ของธุรกิจการเกษตร 

ผลติ 49.3

การคา้ 54.9

บรกิาร 53.7

เกษตร 53.0

ผลติ 52.5

การคา้ 54.1

บรกิาร 56.4

เกษตร 53.7
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เดือนกันยายน 2565 ดัชนีความเชือ่มั่น SMESI  ปรับตัวเพ่ิมขึ้นทัง้ในปัจจุบัน และคาดการณ์ ขณะทีด่ชันีความเชือ่ม ัน่ฯ BSI ธปท. ทรงตวั ทัง้ใน
ปัจจุบนัและคาดการณ์

smesi    53.0

BSI     49.6

cci พาณิชย์ 47.2

smesi    54.6

BSI   53.8

cci พาณิชย์ 52.5
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RSI

ภาคใตอ้ยูท่ีร่ะดบั 78.8

กทม. และปรมิณฑลอยูท่ีร่ะดบั 53.5

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนืออยูท่ีร่ะดบั 69.7

ภาคตะวนัออกอยูท่ีร่ะดบั 75.8

ภาคเหนืออยูท่ีร่ะดบั 70.9

ภาคกลางอยูท่ีร่ะดบั 58.9

SMESI
ภาคใต้ ปัจจุบันอยู่ที่ 53.5
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ปัจจุบันอยู่ที่ 56.3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันอยู่ทีร่ะดับ 51.6
ภาคตะวันออก ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 49.8

ภาคเหนือ ปัจจุบนัอยู่ที่ 51.7
ภาคกลาง ปัจจุบันอยู่ที่ 52.2

ในเดอืนกนัยายน 2565 ค่าดชันีความเชื่อมัน่อนาคตเศรษฐกจิภูมภิาค (RSI) และดชันีความเชือ่ม ัน่ SMESI  ปรบัตวัเพิม่ขึน้ตอ่เนื่องใน
ทกุภูมภิาค
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ก.ย.65

เปลีย่นเดอืนสงิหา เป็น
กนัยายน

30 ก.ย.2565

ดชันี SMESI เพิม่ขึน้ตอ่เนื่องตามการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป สอดคลอ้งกบัขอ้มลู Google Mobility Index 

ทีเ่พิม่ขึน้มากกว่าชว่งก่อนโควดิ (ปี 63) แลว้ สว่นแนวโน้มราคาทัง้ผูบ้รโิภค และผลติคอ่นขา้งทรงตวัเมื่อเทยีบกบัเดอืนกอ่น
หน้า (และลดลงเทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า เมือ่คดิแบบ YoY)
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อตัราการเขา้พกั (Occupancy rate) ยงัเพิม่ขึน้ในภูมภิาคของเมอืงทอ่งเทีย่วส าคญั อาทิ จ.ภูเกต็ จ.ชลบุรี กรงุเทพฯ
และมนีกัทอ่งเทีย่วต่างชาตจิ านวนมาก ท าให้ ภาคใต้ ภาคตะวนัออก และกรงุเทพฯ มอีตัราการเขา้พกัเพิม่ขึน้ต่อเน่ือง
สว่นภูมภิาคอื่นๆ มแีนวโน้มปรบัลดลงเลก็น้อย
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เปลีย่นเดอืนสงิหา เป็น
กนัยายน

ดชันีราคาผูบ้รโิภคทัว่ไป ก.ย. 65 เพิม่ขึน้ 6.41% (YoY) โดยเพิม่ขึน้ในอตัราทีล่ดลงเมือ่เทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า มา
จากการลดลงของราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิเป็นส าคญั ตามสถานการณ์พลงังานโลก แต่ในหมวดอื่นๆ ยงัอยูใ่นระดบัทีส่งู
และเปลีย่นแปลงแบบเพิม่ขึน้เลก็น้อยหรอืค่อนขา้งทรงตวั
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เปลีย่นเดอืนสงิหา เป็น
กนัยายน

ดชันีราคาผูผ้ลติ ก.ย. 65 เพิม่ขึน้ 10.5% (YoY) โดยเพิม่ขึน้ในอตัราทีล่ดลงเมือ่เทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า จากราคา
พลงังานทีล่ดลง แต่กลุ่มอาหารสตัว์ วตัถดุบิ (อาหาร) ค่าขนสง่ และค่าไฟฟ้า ยงัคงอยูใ่นระดบัสงูต่อเน่ือง
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